
الثانيالفصل
اتنظريالدراسة 

النحو تعريفو ,عمرانسورة الالقرآن الكرمي,تعريفاملفاهيم املتعلقة باملوضوع, منها إن هذا الباب يتضمن

. وهذه املفاهيم منقولة من آراء الّنحويني و املفّسرين و املوصول املشرتك تعريفو مساء املوصولةاألتعريف, و العريب

ذ املوضوعغريهم من آراء  .العلماء املتعّلقة 

النظري مفهومالأوال.  
القران الكريمتعريف.١

نقول قرأت الكتاب قراءة و قرآنا، و اصطالحا هو كالم اهللا تعاىل –القرآن لغًة مصدر قراءة 

و املسموع املعجز املنـزل على رسوله وحيا، املكتوب ىف املصاحف و احملفوظ ىف الّصدور، و املقروء باأللسن، 

باآلذان، املنقول إلينا نقال متواترا بال شبهة، املتعبد بتالوته.

ويذكر العلماء تعريفا له يقرب معناه و مييزه عن غريه، فيعرفونه بأنه:

اهللا عليه وسلم, واملتعبد بتالوته."فالكالم" جنس ىف اهللا، املنـزل على النيب حممدصلىكالم

افته إىل "اهللا" خيرج كالم غريه من اإلنس واجلن واملالئكة. و"املنـزل" خيرج  التعريف، يشمل كل كالم، وإض

(كالم اهللا الذى استأثربه سبحانه 







-109-) (الكهف









 -27-أنزلاملنـزل بكونهبهوتقييد).لقمان

خيرج ما أنزل على األنبياء قبله كالّتوراة واإلجنيل وغريمها. و و (  على الّنيب حممد صلى اهللا عليه وسلم) 

ا منزلة من عنداهللا بألفاظها- "املتعبد بتالوته" خيرج قراءات اآلحاد، واألحاديث القدسية ألن - إن قلنا إ

ى وجه العبادة، وليست قراءة اآلحاد واألحاديث التعبد بتالوته معناه األمر بقراءته ىف الصالة وغريها  عل

1القدسية كذلك.

ن الكرمي هو معجزة اإلسالم اخلالدة الىت ال يزيدها التقّدم العلمي إّال رسوخا ىف اإلعجاز, أنزل آالقر 

اهللا على رسولنا حمّمد صّلى اهللا عليه وسّلم ليخرج الّناس من الظلمات إىل الّنور, و يهديهم إىل الّصراط 

2املستقيم .

عمرانسورة الماهي.٢
ا مئتان. نزلت بعد األنفال. أخربنا أبو سعد حممد بن علي بن 3هي السورة الثالثة، وهي سورة مدنية وآيا

أمحد اخلفاف، أخربنا أبو عمرو حممد بن جعفر احلريي، حدثنا إبراهيم بن شريك، حدثنا أمحد بن يونس، حدثنا 

بن كثري، عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أيب كعب قال : قال رسول اهللا صلى اهللا عليه سالم بن سليم حدثنا هارون 

وسلم : ( من قرأ سورة آل عمران أعطي بكل آية منها أمانا على جسر جهنم ) أجربنا حممد بن إبرهيم بن حممد بن 

نا بشري بن املهاجر عن عبد حيىي أخربنا حممد بن جعفر بن مطر حدثنا حممد بن جعفرالقرشي أ خربنا أبو نعيم حدث
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ما اهللا بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ( تعلموا سورة البقرة و سورة آل عمران، ف إ

ما يظالن صا ما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طري صواف )الزهراوان وإ 4حبهما يوم القيامة، كأ

النحو علمبماالمراد.٣
ا وظيفة كل كلمة داخل اجلملة  ذكر يف ملّخص قواعد اللغة العربية لفؤاد نعمة أن النحو هو قواعد يعرف 

ا.  5وضبط أواخر الكلمات وكيفية إعرا

ا أحوال الكلمات العربية من حيث اإلعراب  وعرف مصطفى الغالييىن النحو هو علم بأصول تعرف 

و أ،خر الكلمة من رفعآن يكون أفيه نعرف ما جيب عليه .حيث ما يعرض هلا يف حال تركيبهامن:أي، ناءوالب

6بعد انتظامها يف اجلملة. ،و لزوم حالة واحدةأ،و جزمأ، و جرأ،نصب

سماء الموصولةاأل.٤

تعريف الموصول.أ

مشتملةوتكونِصلة،وتسمىبعدهتذكر. شبههاأومجلةبواسطةمعنيعلىيدلما: فهواملوصولاالسم

صلةتسمىبهتتصلمجلةبوساطةملعنيوضعاسماملوصول هو. االسم7عائداً ويسمىاملوصوليطابقضمريعلى

علىيعودضمريعلىحتتويَأنمناجلملةهذهيفاملخاطب والبدَّ لدىمعهودةخربيةاجلملةهذهوتكون،املوصول
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املوصولصلةتقعيسمى عائدا, قدجوازاً مسترتهناوهوومجعاً،وتثنيةوإفراداً وتْأنيثاً تذكرياً ويطابقهاملوصولاسم

9عائد.علىاملشتملةالصلةبقيدمسماهيعنياسماملوصول هو. االسم8وجمروراً جاراً َأوظرفاً 

اإلسم املوصول اسم مبين يدّل على معّني بواسطة مجلة بعده تسّمى صلة املوصول.

األمساء املوصولة هي:

مثل : حضر اّلذى جنحح)العاقل وغري العاقلاّلذي (للمفرد املذكر

مثل : كوفئت الطالبة اّليت تفوقت)العاقل وغري العاقل اّليت ( للمفردة املؤنّثة

مثل : سافراللذان أقاما بالفندق.)العاقل وغري العاقلالّلذان ( للمثىن املذكر

مثل : الّلتان واظبتا على احلضور جنحتا)العاقل وغري العاقل للمثىن املؤنثالّلتان (

مثل : الأحّب اّلذين يتباهون بأعماهلماّلذين ( جلمع الذكور العقالء)

مثل : أحسنت السيدات الاليت تكّلمنالاليت و الالئي (جلمع اإلناث)

مفردا أو مثىن أو مجعا)–را أو مؤنثا َمْن (للعاقل مذكّ 

–اجاء من قامو –ت َمن قامتا ءجا–جاء َمن قاما -ت َمن قامتءجا–مثل : جاء َمْن قام 

ت من قمن.ءجا

مفردا أو مثىن أو مجعا)–ما (لغري العاقل مذّكرا أو مؤنثا 

ِمن قصٍص.مثل : أعجبين ما كتبت ِمن قّصة. أو ما كتبت من قصتني . أو ماكتبت

األمساء املوصولة أمساء مبنية ( فيما عدا للذان و اللتان فهما معربان إعراب املثىن). ومع بقاء آخر األمساء 

املوصولة دون تغيري, فهي تكون مبنية يف حمل رفع أو نصب أو جر حبسب موقعها ىف اجلملة.

( املكتبة الكربى)104ص: 1م ج:2003-هـ1424لبنان.–بريوت- الفكردار"العربيةاللعةقواعدفيالموجزاألفغاين "سعيد8
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جنحوا : –ىف حمل رفع نائب فاعل مثل : كو فئ الذين جنحوا ( اّلذين : اسم موصول مبين على الفتح 

مجلة فعلية من الفعل جنح والفاعل واو اجلماعة و اجلملة صلة املوصول).

مثل : إن السيارة الىت تسري جبانبنا مسرعة ( اليت : اسم موصول مبين على السكون ىف حمّل نصب بدل 

من فعل و فاعل, صلة املوصول).مكونه تسري : مجلة فعلية–السم إن 

:عن تكون تصلة الموصول 

مجلة فعلية كما ىف األمثلة السابقة.- أ

أو مجلة امسية مثل : حضر اّلذين هم أصدقائي.- ب

أو ظرفا مثل : انظر إىل اللوحة الىت أمامك.- ج

أو جارا و جمرورا مثل : قطفت األزهار الىت ىف احلديقة.-د

أن تشتمل على ضمري يربطها باملوصول و ويشرتط يف صلة املوصول الىت تكون مجلة فعلية أو مجلة امسية

يطابقه ىف النوع و العدد . و يسمى هذا الضمري "العائد".

مثل : أحسنت السيدات الالتى تكلمن ( تشتمل صلة املوصول على نون النسوة و هي ضمري يطابق 

النوع و العدد).

و جيوز حذف العائد إذا فهم من سياق الكالم.

م)مثل : جاء اّلذين كافأت  .( أي اّلذين كافأ

و يكثر ذلك إذا كان العائد ضمريا متصال ىف حمل نصب كما ىف املثال السابق.



املوصول الىت تكون ظرفا أو جارا و جمرورا, فعل حمذوف وجوبا تقديره "استقر" (مثل قطفت األزهار ويقدر ىف صلة

10. األزهار الىت استقرت ىف احلديقة)الىت ىف احلديقة و تقديرها 

أقسام الموصول. ب

الخاصةُ ت.  الموصوال١

وحدها،عليهامقصورًابعض،دوناألنواعبعضعلىالداللةىفنصاكاناألمساء املوصولة اخلاصة هي ما

11.بنوعيهوللجمعبنوعيه،للمثىنوكذلكا،خاصةألفاظاملؤنثةاملفردةولنوعبه،خاصةألفاظاملذكراملفردفلنوع

للمثىن) والّلَذينِ واللَّذان(املذكر،للمفردْ ) الذي(وهي.الكالممقتضيحسبَ وتُؤنَُّث،وتُذكِّرُ وُجتَمعُ وتُثىنَّ تُفَردُ وهي

والّلوايتالّاليت(واملؤنَّث،للمثّىن ) والّلَتنيِ الّلتانِ (واملؤنثة،للمفردة) اليت(والعاقل،املذكرللجمع) اّلذينَ (واملذكر،

أموعاقالً مؤنثاً،أممذكراً َأكانسواءٌ ُمطلقاً،للجمعِ ) اُألىل(واملؤنث،للجمع- وحذِفهاالياءِ بإثبات-) واّلالئي

أووالّاليت،جتتهداِن،والّلتانِ جتتهد،اليتوتفلحُ . َجيتهدونواّلذينجيتهدانِ واللذانِ جيتهُد،الذييُفح"تقولُ غريَه،

".تنفعُ األىلالكتبِ منواقرأ. جيتهْدنَ األىلوتُفلح. جيتهدوناألىلويُفلحُ . جيتهْدنَ الالّئي،أوالّلوايت،

واللتنيواّلذين". سافرتاوالّلتانسافرا،الّلذانجاءَ مثلالرفع،حالةيفتستعمالن" والّلتانالّلذان"و(

تعلما،اللذيناىلوأحسنتاجتهدتا،واللتنياجتهدا،اللذينأكرمت"مثلواجلر،النصبحاليتيفتستعمالن

معربتنيوليستا. الياءعلىمبنيانواجلرالنصبحاليتويفاأللف،علىمبنيانالرفعحالةيفومها" تعلمتاواللتني
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امنالعلماءومنمعربة،المبنيةاملوصولةاألمساءألنكاملثىن،وجراً،نصباً وبالياءرفعاً،باأللف . املثىنِإعرابيعر

12)الصوابعنببعيدوليس

المشتركةالموصوالت.٢

وليسبعض،دوناألنواعهذهبعضعلىالداللةىفنصاليسما: األمساء املوصولة املشرتَكة

واملثىناملفردُ فيهافيشرتك. للجميعواحدٍ بلفظٍ تكونُ وهي13كلهالألنواعيصلحوإمنابعضها؛علىمقصوًرا

" وُذووأيُّ ذا"وأما. لغريه" ما"وللعاقل" َمنْ "أنَّ غريَ " وُذووأيُّ وذاوماَمنْ "وهي.واملؤنثُ واملذكرُ واجلمعُ 

14.وغريهللعاقلفتكون

تعريف الموصول المشترك.٥
املفرد واملثىن واجلمع واملذكر األمساء املوصولة املشرتكة : هي اّليت تكون بلفٍظ واحٍد للجميع. فيشرتك فيها 

واملؤنث.

وهي :{من} و {ما} و {ذا} و {أيُّ} و {ذو} , غري أّن {من} للعاقل و {ما} لغريه , و أما {ذا} 

دتا , هدا, ومن اجتهدت, ومن اجتهومن اجت, د هو {أيُّ} و {ذو} فتكون للعا قل و غريه تقول :" جنح من اجت

تقول :" اركب ما شئت من اخليل, و اقرأ من الكتب ما يفيدك نفعا" و تقول : من ْدن" و هدوا , ومن اجتهومن اجت

85- 86. ص ." المرجع السابقالشيخ مصطفى الغاليني 12
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ذا فتح الشام ؟ " أي " من اّلذى فتحها؟" و "ماذا فتح أبو عبيدة؟ ". و تقول : " أكرم أيّهم أكثر اجتهاداً" , أي:" 

د, هوى" و تقول: "أكرم ذو اجتاّلذى هو أكثر اجتهادًا , و اركب من اخليل أيّها هو أقوى", أي :" اّلذى هو أق

دت".هد و اّلىت اجتهدت ", أي "اّلذى اجتهوذواجت

املو صوليتان:{من} و {ما}

:قد تستعمل {من} لغري العقالء, و ذلك ىف ثالث مسائل

: األوىل : أن يُنـّزُل غري العاقل منـزلة العاقل, كقوله تعاىل




5: (األحقاف(

:الثانیة: أن یندمج غیر العاقل مع العاقل فى حكٍم و احٍد, كقولھ تعالى
 :و 17(النحل (

قولھ :









 :18(الحج(

فعدم اخللق يشمل اآلدميني و املآلئكة و األصنام من املعبودات من دون اهللا. و الّسجود هللا يشمل العاقل 

وغريه ممن ىف السماوات واألرض.

الثالثة: أن يقرتن غري العاقل بالعاقل ىف عموم مفصل بـ {ِمْن}, كقوله عّز شأنه: 





 :45(الّنور(

دابة تعم أصناف من يدب على وجه األرض. وقد فصلها على ثالثة أنواع: الزاحف على بطنه, و لفا
املاضى على رجلني, و املاضى على أربع.



وقد تستعمل {ما} للعاقل, كقوله تعاىل: " 







 :3(النساء(

:" و أكثر ما تكون {ما} للعاقل , إذا اقرتن العاقل بغري العاقل ىف حكم واحد, كقوله سبحانه


 : 1التغابن:–1(الجمعة(

: فإن ما فيهما ّممن يعقل وما ال يعقل يف حكم واحد و هو التسبيح, كما قال تعاىل





 :44(اإلسراء(

{ذا} الموصولية:
ا ال  تكون{ذا} اسم املوصول إّال بشرط أن تقع بعد {َمْن}  أو {ما} االستفهاميتني؛ و أن ال يراد 

ا اإلشارة, مثل:" ماذا التواىن؟ من  اإلشارة, وأن ال جتعل مع {من} أو {ما} كلمة واحدًة لالستفهام. فإن أريد 

ُجعلت مع {َمْن}أو {ما} كلمة واحدًة ذالقائم؟ أي : ما هذالتواىن؟ من هذالقائم؟ فهي إسم اإلشارة. وإن

لإلستفهام, مثل :"ملاذا أتيَت؟ " أي "مل أتيَت؟" و قوله تعاىل :" 

 :أي 255(البقرة , (

عنده؟ كانت مع قبلها اسم استفهام.من ذاّلذى يشفع

تكون فيه موصولّية وما قبلها إستفهاماً, وأن تكون مع {َمْن} أو وقد تقع {ذا} ىف تركيب حتتمل أن 

{ما} كلمة واحدة لإلستفهام, حنو :" ماذا أنفقت؟ " وأن يكون :"ما الذى أنفقته؟".



ويظهُر أثر ذلك ىف الّتابع, فإن جعلت {ذا} مع {َمْن}أو {ما} كلمة وا حدة لإلستفهام, قلت :"ماذا 

" و "َمْن ذا أكرمَت: أزهريًا أم أخاه؟", با لنصب . وإن جعلت {ما} أو {َمْن} أنفقت أدر مها أم دينارًا ؟

لإلستفهام, و {ذا} مو صولّية, قلَت: "ماذا أنفقت: أدرهم أم ديناٌر؟" و " من ذا أكرمت : أزهري أم أخوه"؟ 

بالرفع".

{أّي} الموصولّية:

املثىن و اجلمع. و تستعمل للعاقل و غريه.ر و املؤنث واملفرد وكلية تكون بلفظ واحد للمذ و {أي} املوص

واألمساء املوصولّية كّلها مبنّية, إّال {أيّا} هذه , فهي معربة باحلركات الثالث , مثل: " يُفلح أيٌّ جمتحٌد, و 

أكرمت أيّا هي جمتهدة, و أحسنت إىل أي هم جمتهدون".

در صلتها , مثل : أكرم أيّهم أحسن جيوز أن تُبىن على الضّم (و هو األفصح), إذا أضيفت وُحذف صو 

:" أخالقاً" أي أيّهم هو أحسن., قال تعاىل





)69(مرمي: 

{ذو} الموصو لّية:
واملؤّنث, وذلك ىف لغة طيِّئ من د للمفرد واملثىن واجلمع واملذكرحتكون {ذو} اسم املوصول بلفٍظ وا

ا {ذوالطائية} , , وذواجتهدتا , و ذو و تقول جاء ذواجتهدا, وذواجتهدت,وذواجتهداالعرب, ولذلك يسّمو

اجتهدوا, وذواجتهدن

صلة الموصول:



فالصلة : هي اجلملة اليت تذكر بعده فتتّمم معناه, و تسّمى {صلة املوصول} , مثل :"جاء اّلذي أكرمته" 

والحمّل هلذه اجلملة من اإلعراب.

والعائد : ضمري يعود إىل املوصول و تشتمل عليه هذه اجلملة, فإن قلَت:

ا تعود إىل {ما} . وإن قلَت :"تعّلم ما ينفعك", فالعائد الضمري املسترت ىف  ّ " تَعّلم ما تنفع به", فالعائد اهلاء ؛ أل

العائد إىل املوصول اخلاّص أن يكون مطابقا له إفرادا و تثنيًة و مجعا و "ينفع" العائد إىل {ما} . و يشرتط ىف الضمري

تذكريا و تأنيثا, تقول:" أكرم اّلذى كتب" , واّلىت كتبت , و اللذان كتبتا, و الذين كتبوا, و الالتى كتنب".

و تذّكره مع أما الضمري العائد إىل املوصول املشرتك, فلك فيه وجهان: مراعات لفظ املوصول, فُتفرُده 

اجلميع , وهو األكثر ؛ و مراعاة معناه , فيطا بقه إفرادا و تثنية و مجعا و تذكريا و تأنيثا, تقول:" كّرم من هذَّبك" و 

من هذباك, و َمن هّذبتاك, و من هذبوك, ومن هّذبنك" إن راعيت معناه.

إعتبار املعىن, وهو كثري. ومنه قو له وإن عاد عليه ضمريان , جاز ىف األول إعتبار اللفظ, و ىف األخر 

: تعاىل



: فقد أعاد الضمري ىف "يقول" على {من} مفردا , ّمث أعاد ,) 8(البقرة

.مجًعا" :"عليه الضمري يف قو له تعاىل

:وقد يعترب فيه اللفظ , ّمث املعىن, ّمث اللفظ , يف قوله تعاىل

 " :فأفرد الضمري, مثّ 6(لقمان (
(لقمان: ": "قال

: "), فجمع اسم اإلشارة, ّمث قال6

 :فأفرد الضمري.7( لقمان ,(



و حمّل املوصول من اإلعراب يكون على حسب موقعه ىف الكالم. فتارة يكون ىف حمّل رفع, مثل:"

 :و تارة يكون ىف حمّل نصب, مثل:" أْحبب  14" (األعلى .,(

حمّل جرٍّ ,مثل: "ُجد مبا جتد"من حيب اخلري". و تارة يكون ىف 

و يشرتط ىف صلة املوصول أن تكون مجلة خربية  مشتملة على ضمري بارز أو مسترت يعود إىل املوصول. و 

يسّمى هذا الضمري {عائدا}, لعوده إىل املوصول. فمثال الضمري البارز:" ال تعا شر اّلذين حيسِّنون لك املنكر" 

املوصول هو الواو ىف " حيسِّنون" . و مثال الضمري املسترت:" صاحب من يدلك على (الضمري البارز العائد على 

اخلري".

تهَد سأكرمه",  ا. فإذا قلت:" أكرمُت ا ا على النطق  و املراد باجلملة اخلربية : ما ال يتوقف حتقق مضمو

ه صلًة للموصول. أما اجلمل اإلنشائية, به. فما كان ذلك من اجلمل صّح وقوعق اإلكرام ال يتوقف على اإلخبار فتحقُّ 

ا, فال تقع صلة للموصول, كجمل األمر و الّنهي و التمّىن و الرتجي  ا على النطق  و هي : مايتوقف حتقق مضمو

و اإلستفهام, فإن قلت:" خذ الكتاب", فتحقق أخذه ال يكون إّال بعد األمر به. أمااجلملتان : الشرطية و القسمية, 

ما إنشائيا, مثل:" إن اجتفهما إنشائ تهد ", وخربيتان إن كان هيتان, إن كان جوا د عليٌّ فأكرْمه, و باهللا أكرِم ا

ما خربيا, مثل:" إن اجت تهد".هجوا د عليٌّ كرَّْمته , و باهللا ألكرمنَّ ا

فوائد ثالث:

جيوز تقدمي شيء منها عليه أيضاً. فال جيب أن تقع صلة املوصول بعده, فال جيوز تقدميها عليه. وكذلك ال .١

يقال:" اليوم الذين اجتهدوا ُيكرمون غداً". بل يقال:" الذين اجتهدوا اليوم"؛ ألّن الظرف هنا من متممات الصلة.



ما .٢ تقع صلة املوصول ظرفا وجارًّا و جمروراً, مثل :" أكرم من عنده أدب, وأحسْن إىل من ىف دار العجزة"؛ أل

اجلملة, فإن التقدير:" من استقر أو ُوجد عنده أدب, ومن استقر أو ُوجد ىف دار العجزة"؛ و الصلة ىف شبيهتان ب

احلقيقة إمنا هي اجلملة احملذوفة, وحرف اجلر و الظرف متعلقان بفعلها.

جيوز أن حيزف الضمري العائد إىل املوصول, إن مل يقع حبذفه التباس, كقوله تعاىل:" .٣

:قاضيه, خلقيته), أي 11(املدثر :

15و قوهلم:" ما أنا باّلذي قائل لك سواءاً", أي: بالذي هو قائٌل.

:ثالثة شرائطالصلةيفويشرتط

ااملوصول،عنمتأخرةتكونأن.١ لهمكملةأل

.بالعائداملسمىوهو. املوصولاالسمعلىعائدضمريعلىتشتملأن.٢

مراعاةأواألكثر،وهواللفظمراعاةجيوزبلاملطابقةجتبال.باملوصولالصلةربط: منهوالغرض

من: حنوغريمهاأومجعاً أومثىنيكونأنيصلحومعناها. مذكرمفردلفظهافإناملوصولة) من.(املعىن

علىوجعلناإليكيستمعمنومنهم: (تعاىلقال. الفائدةحيبونَمنْ أو. الفائدةحيبمنالطالب

م الكانواولوالُصمّ تسمعأفأنتإليكيستمعونمنومنهم: (تعاىلوقاليفقهوه)أنأكّنةقلو

.فجمعاملعىنروعيالثاينويف. العائدفأفرداللفظروعياألوليفلكن. اجلمع: مبنفاملراديعقلون)،

أجنىبفاصلالصلةأجزاءبنييفصلأجنىب, وأالفاصلبينهمايفصلفالمباشرة؛املوصولبعدتقعأن.٣

:جيوز أن تفصل يف هذه املواضعأيًضا, لكن

.األعداءقهر" واهللا"الذىغابحنوالقسم؛مجلة.أ
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احلديقة،تتعهد- حامديا- َمنْ أنت: حنواملخاطب؛ضمرييسبقهاأنبشرطالنداءمجكلة.ب

شئوىن،يرعى- عمرهاهللاأطال-َمنْ والدى: حنواملعرتضة؛باجلملة.ج

.الصنيعحيسن-مبتسمهو- َمنْ قدم: حنواحلال،جبملةأو.د

:نوعاناملوصولوأما صلة

فعليةأوامسيةمجلة. ١

شروط :ثالثةفيهاويشرتط

قداخلربيةألناملوصول،ايتعرفحىتقبلمنللسامعمعروفة: أيمعهودةخربيةتكونأن.أ

زارناالذيأكرمت: املعهودةفمثالاملراد،ايتمفال. معهودةتكنملإناملخاطبجيهلها

وأنعمتعليهاهللاأنعمللذيتقولوإذ: (تعاىلقالاملخاطب)عندمعروفاً كان(إذاباألمس.

امفيحسن. التفخيمأوالتهويلمقاميفإال. تصحملمعهودةغريكانتفإنعليه) يفوتلئالاإل

: أي. موصولة) ما(فـغشيهم)مااليممنفغشيهم: (تعاىلكقولهفالتهويل. املقصودالغرض

.أوحي)ماعبدهإىلفأوحى: (تعاىلكقولهوالتفخيمتعاىلاهللاإالكنههيعلمماالوعالهمغشيهم

يقعالاإلنشائيةألن. َأْكرِمهالذيالذيجاء: حنو. صلةتكونأنتصلحفالاإلنشائيةوأما

ا .الصلةمناملقصوداإليضاحفيفوت. املخاطبعندمعروفةتكونفالذكرها،بعدإالمضمو

ففيهللمخلوق،بالنسبةسببهخفيفيمايكونالتعجبألنالتعجب؛معىنمنخاليةتكونأن.ب

ام، أحسنه.ماالذيجاء: تقولأنيصحفال. لإليضاحوالصلةإ

لكنهالذيجاء: حنوصلةوقوعهايصحملمفتقرةكانتفإن. قبلهاكالمإىلمفتقرةغريتكونأن.ج

الوصلشروطفهذه.قائملكنهخالدقعدما: حنوأخرىمجلةسبقتستدعياجلملةهذهفإن. قائم



مخشيةمنهمالذينإنّ : (تعاىلكقولهاالمسيةباجلملة وهو: (تعاىلكقولهوالفعليةمشفقون)ر

ومييتحييالذي

مجلةشبه. ٢

رورواجلارالظرفوأما فائدةمنهمابكلبالوصلحيصل: أي. تامنييكوناأنصلةوقوعهمايففيشرتطوا

امتزيل .16متعلقهمالذكرحاجةغريمناملرادوتوضحاإل

الدراسة السابقةثانيا.
اللغة العربية بكلية الرتبية و التعليم جلامعة مبا يشابه هذا البحث أحد الطالب من قسم تعليمقد قام

ملوضوع "دراسة حتليلية حنوية عن الطالب (خري األمر) حتت اقاسم اإلسالمية احلكومية رياو يعينشريفالسلطان ال

الذي هذا البحثوأما٢٠١٢" وذلك حبث مكتيب وكتب الباحث ببكنبار سنةاء املوصولة يف سورة النورمساأل

ل سورة آن الكرميآيف القر حنوية عن االمساء املوصولية املشرتكة حتليليةدراسة حتت املوضوع " حنويةحثةتكتبه البا

.عمران

والفروق بني البحث األول والثاين هي البحث األول قام به الباحث عن صيغ اإلسم املوصول 

و( من, ما)مساء املوصولة املشرتكةأساليب األومعانيها يف سورة النور. و البحث الثاين يقوم به الباحث عن

يف تفسري معىن آيات القرآن يف سورة آل عمران. ( من, ما) األمساء املوصولة املشرتكةاستعمال

لعملىامفهومالثالثا.  
كما يلي :عمليةاملفاهيم الةقّدم الباحثيهذا البحث فملعلوم
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صولة يت: املو اآلالشرحتعرف بعمرانلآ( من, ما) ىف سورة املشرتكةصولة املو اءمسألاآليات الىت تتضمن فيها ا.١

:{من} و وهي : هي اّليت تكون بلفٍظ واحٍد للجميع. فيشرتك فيها املفرد واملثىن واجلمع واملذكر واملؤنث.املشرتكة  

} و {ذو} فتكون {ما} و {ذا} و {أيُّ} و {ذو} , غري أّن {من} للعاقل و {ما} لغريه , و أما {ذا} و {أيُّ 

.للعا قل و غريه

األمساء املوصول املشرتكة يف تفسري معىن اآليات القرآن يف سورة ال عمران هي :

.و اجلمع. و تستعمل للعاقلر و املؤنث واملفرد و املثىن كبلفظ واحد للمذ تكونليةو املوص{من}.أ

لغري العاقل.اجلمع. و تستعملو ر و املؤنث واملفرد و املثىن كبلفظ واحد للمذ تكون{ما}.ب

مسائل: ثالثلغري العاقل يف"من"قد يستعملو 

العاقلُمنزِلةَ العاقلِ غريُ يُنزَّلُ أن.أ

واحدٍ ُحكمٍ يفالعاقلمعالعاقلغريُ يندمجَ أن.ب

ُمَفصَّلٍ عمومٍ يفبالعاقلالعاقلِ غريُ يقرتنَ أن.ت

واحدحكميفالعاقلبغريالعاِقلُ اقرتنإذا)للعاقل) ما(ُتستعملُ وقد

.حتليل اآليات اّليت تضّمنت فيها األمساء املوصولة املشرتكة من ناحية علم الّنحو يف سورة آل عمران.٢


